
 

 

 

 

 

 

Danmark har et godt udgangspunkt for at skabe vækst og arbejdspladser i fødevare- og 

landbrugssektoren i de kommende år. Danske producenter af fødevarer og 

fødevareteknologi har en lang tradition for effektiv produktion og for fødevarer af høj 

kvalitet, der er efterspurgt internationalt.    

Sektoren er med sin viden om bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion en fødevare-supermagt. 

Med en årlig eksport på 148 mia. kroner i 2014 og en samlet beskæftigelse på omkring 140.000 personer 

har den danske fødevare- og landbrugssektor udviklet sig til en succes, som skaber vækst og beskæftigelse 

i hele Danmark – ikke mindst i landdistrikterne. En succes, vi skal værne om og bygge videre på. 

Det er der brug for. For selvom danske landmænd er blandt de mest effektive i verden, er landbruget og 

fødevaresektoren udfordret på flere fronter.  

 

Den danske regulering forhindrer landbruget i at udnytte sit potentiale til fulde. Lave afsætningspriser og 

faldende efterspørgsel på nogle af de store markeder kan mærkes på bundlinjen. Og gælden virker som en 

bremseklods på nye investeringer og lægger beslag på en væsentlig del af indtjeningen. Det rammer ikke 

kun landbruget, men også de erhverv, der lever af landbruget, som fx mejerierne, slagterierne og 

agroindustrien.  

På trods af de aktuelle udfordringer tegner der sig også nye muligheder for det danske landbrugs- og 

fødevareerhverv. Det gælder bl.a. potentialerne for såvel væksten i erhvervet som for miljøet ved en ny, 

faglig og mere målrettet miljøregulering i Danmark. Der er således mulighed for øget afsætning på det 

hastigt voksende globale marked for fødevarer og fødevareteknologi. En udvikling, der i høj grad er drevet af 

økonomisk vækst og en stadigt større verdensbefolkning. Særligt da en stadigt voksende global 



middelklasse forventes at udgøre 5 mia. mennesker allerede i 2030 mod ca. 2 mia. i dag. Det betyder, at den 

globale fødevareefterspørgsel forventes at vokse betydeligt. 

Samtidig er verdens natur og miljø under pres. Stigende befolkningstal skaber øget efterspørgsel efter 

fødevarer, rent drikkevand og andre vigtige ressourcer, som udgør grundlaget for vækst og velfærd. 

Klimaforandringer nødvendiggør også ændringer i den måde, der produceres og forbruges på både i 

Danmark og globalt. 

Det er regeringens og aftaleparternes vision at gennemføre et paradigmeskift for reguleringen af landbruget. 

Gennem mere end 25 år er danske landmænd blevet mødt af de samme krav, uanset om deres marker 

grænser op til en sårbar fjord med risiko for iltsvind eller langt fra nærmeste sårbare kystvandområde. 

Fremtidens miljøregulering skal være målrettet, den skal være baseret på en vurdering af det lokale behov 

for indsats. På den måde sikres det, at indsatsen gøres dér, hvor der er brug for den.  

Sagsbehandlingstider for miljøgodkendelse af husdyrbrug skal nedbringes. Dertil kommer en adskillelse af 

reguleringen af staldanlæg og markareal, der vil skabe en større fleksibilitet for husdyrbrug. Det styrker 

konkurrenceevnen, vækst og beskæftigelse og skaber fornyede investeringer i miljøeffektive teknologier. 

Danskerne køber mere og mere økologi, og den økologiske omsætning udgør i dag knap 8 procent af det 

samlede fødevaresalg. Det er den største andel i verden, og tallet er stigende. Og siden 2007 er værdien af 

den samlede økologiske fødevareeksport steget markant. Det er en styrke, som skal videreudvikles og den 

markedsdrevne udvikling af økologi i Danmark skal understøttes i endnu højere grad. Hertil kommer, at 

økologien bidrager positivt til biodiversiteten. 

En markant og fremsynet forsknings- og udviklingsindsats inden for fødevareproduktion skal understøtte og 

videreudvikle sektorens eksisterende styrkepositioner. Det skal sikres, at der er sammenhæng mellem midler 

til innovation og udvikling – både internt og i relation til andre aktører i innovationssystemet. 

Fødevare- og landbrugssektoren er en af de største eksportsucceser i Danmarks historie. I 2014 blev der 

eksporteret for 148 mia. kroner. Det svarer til omkring en fjerdedel af Danmarks vareeksport. Det er behov 

for at bevare fokus på eksportindsatsen, og herunder at styrke arbejdet med at åbne adgang til nye 

markeder. Her er Danmarks høje niveau for fødevaresikkerhed, miljøbeskyttelse og dyrevelfærd også vigtige 

konkurrenceparametre for danske fødevarevirksomheder. 

Initiativerne i Fødevare- og landbrugspakken bidrager samlet set med godt 1 mia. kroner i strukturelt BNP og 

et løft i miljøtilstanden i 2021.  

Fødevare- og landbrugspakken indeholder initiativer inden for følgende områder: 
 

  Bæredygtigt grundlag  

  Øget råvaregrundlag  

  Styrket konkurrenceevne  

  Udvikling af fremtidens fødevareproduktion  

  Fremsynet eksportindsats  

 


